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PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS N- 

[sutarties sudarymo vieta], [sutarties sudarymo data- Užsakymo data] 

 
UAB „Bermeta“, pagal LR įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi 

LR Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus A. Moskvičiovo, veikiančio pagal įstatus (toliau  

Pardavėjas“), 

Ir 

[asmens vardas, pavardė],  (toliau – „Pirkėjas“), 

toliau kartu šioje Sutartyje vadinami (-os) „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, susitarė ir sudarė šią 

pirkimo-pardavimo sutartį toliau vadinamą „Sutartimi“). 

 
1. Sutarties dalykas 

 
1.1.    Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise šią prekę (-es): 

1.1.1.      Prekės pavadinimas ..............., Prekės kodas ....................., Kaina ......... (tame tarpe, PVM) 
1.1.2.      Prekės pavadinimas ..............., Prekės kodas ....................., Kaina ......... (tame tarpe, PVM) 

(toliau  –  „Prekė“),  kuri  (-os)  aprašyta  internetiniame  tinklapyje  www.otto.lt,   gavus 
Pirkėjo išankstinį apmokėjimą. 

1.2.    Šioje sutartyje numatytas Prekės pristatymo mokestis – ... EUR  (eurų) mokamas, sudarant sutartį. 

1.3.    Šioje sutartyje termino „Prekė“ naudojimas vienaskaita taip pat reiškia ir daugiskaitą, priklausomai 

nuo Sutarties dalyko, nurodyto Sutarties 1.1. punkte. 
1.4.    Pardavėjas aiškiai pažymi, kad Prekės, užsakomos elektroninėje parduotuvėje, atspalvis gali nežymiai 

skirtis nuo pristatytos Prekės, atsižvelgiant į prekės pateikimo internete ypatumus: nuotraukos kokybę, 

spalvų pateikimą, Pirkėjo vaizdo priemonių galimybes ir pan.. 

 
2.       Sutarties sudarymas ir Prekės pristatymas Pirkėjui 

 

2.1.    Pirkėjas ketindamas pirkti Prekė turi suformuoti ir patvirtinti užsakymą https://www.otto.lt 

internetinėje parduotuvėje pagal joje skelbiamas užsakymo sąlygas, bei parduotuvės taisykles, kurios 

yra neatskiriamos šios sutarties dalis. 

2.2.    Pirkėjui,  suformavus  užsakymą,  į  jo  nurodytą  elektroninio  pašto  adresą  išsiunčiama  pirkimo- 

pardavimo  sutartis,  kuriai  suteiktas  atitinkamas  numeris,  susipažinimui.  Internetiniame  tinklapyje 
https://www.otto.lt yra nurodomas preliminarus pristatymo terminas. Tikslaus pristatymo termino 
nėra 

galimybės  nustatyti  sutarties  sudarymo  metu:  dalis  baldų  yra  gaminami,  tik  gavus  atitinkamą 

užsakymų kiekį. Bet visais atvejais pristatymo terminas baldams (ir kitoms didelių matmenų prekėms) 

negali viršyti 3 mėnesių laikotarpio. 

2.3.    Prekė Pirkėjui (ar jo nurodytam kitam įgaliotam asmeniui) pristatoma  užsakyme nurodytu adresu 

(pristatyti iki pastato). Tai reiškia, kad pristatymu (užnešimu) iki Pirkėjo buto (patalpos, sandėlio) 

rūpinasi pats Pirkėjas arba pasinaudoja papildoma užnešimo paslauga. 

2.4.    Pirkėjas iš anksto (per protingą laiką) informuojamas apie numatomą Prekės atvykimą į Lietuvą. 

Tolimesnę pristatymo datą ir laiką iki Pirkėjo nurodyto adreso  Pirkėjas derina su Pardavėją 

aptarnaujančią pristatymo tarnyba, kurios duomenys pateikia Pardavėjas. 
2.5.    Nuosavybės  teisė  į  Prekę  pereina  Pirkėjui  nuo  Prekės  perdavimo-priėmimo  momento,  kuris 

fiksuojamas pasirašant pristatymo važtaraštyje. 

2.6.    Tuo atveju, jei Pirkėjas atsisako priimti kokybišką prekę argumentuodamas, kad  atspalvis, medžiagos, 

kokybė,  dizainas  ir  t.t.  skiriasi  nuo  pateiktos  internetinėje  parduotuvėje,  Pirkėjui  5  darbo  dienų 
laikotarpyje grąžinama už prekę sumokėtą kainą. Prekės pristatymo mokestis negrąžinamas. 

 
2. Pardavėjo įsipareigojimai 

 

Pardavėjas įsipareigoja: 
3.1.    perduoti Prekę Pirkėjui Pirkėjo nurodytu adresu. 

3.2.    užtikrinti, kad Prekės kokybė atitiktų tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamus 

reikalavimus. 
3.3.    tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje. 

 

http://www.otto.lt/
https://www.otto.lt/
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3. Pirkėjo įsipareigojimai 

 
Pirkėjas įsipareigoja: 

4.1.    priimti Prekę, jeigu ji atitinka šios Sutarties ir Prekei taikomus kitus kokybės reikalavimus. 

4.2.    pasirašant  Prekės  pristatymo  važtaraštį  patvirtinti,  kad  gauta  prekė  atitinka  Pirkėjo  užsakymą  ir 

lūkesčius (tinkamos spalvos, kokybės) ir nėra įpakavimo pažeidimų. 

4.3.    apie Prekės kokybės, kiekio ar asortimento trūkumus, kurių nebuvo galima pastebėti Prekės priėmimo 

metu, Pirkėjas privalo pranešti Pardavėjui per 14 dienų (keturiolika dienų)  nuo Prekės gavimo dienos. 
4.4.    sumokėti už perduotą Prekę Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 

4.5.    tinkamai susipažinti su šios Sutarties  sąlygomis, taip pat kita Pardavėjo pateikiama žodine ir rašytine 

informacija, susijusia su Preke, jos charakteristikomis ir naudojimo tvarka ir būdais. 
4.6.    prisiimti Prekės  žuvimo ar sugedimo riziką nuo Prekės perdavimo Pirkėjui momento. 

4.7.    tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje. 
 

 
 

5.       Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka 

 
5.1.    Prekės kaina skelbiama internetiniame tinklapyje www.otto.lt  ir yra nurodyta Sutarties 1.1 punkte. 

5.2.    Tuo atveju, jei Pirkėjui pristatoma  didelių matmenų (svoris didesnis kaip 30 kg arba užimantis 

daugiau kaip 1 europadėklo plotą = 1 kv. metrą) - Pirkėjas papildomai turi sumokėti 40,00 Eur 

(keturiasdešimt eurų) pristatymo mokestį už kiekvieną tokią didelių matmenų Prekę. Jei Prekė arba 

prekių komplektas užima keletą europadėklų (pvz.: sofa) mokama už užimamų europadėklų kiekį. 

(sofa - 2 europadėklai, minkštų baldų komp. - 3 europadėklai). Šis mokestis sumokamas avansu iš 

anksto į elektroninės parduotuvės puslapyje nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą. Šiuo atveju Pirkėjas 

apmokėdamas elektroninės bankininkystės būdu pinigų pavedime turi nurodyti: “Prekės pristatymo 

mokestis pagal sutarti Nr. XXX., su sutarties sąlygomis sutinku“ 

5.3.    Prekei  atkeliavus  i  Lietuvą,  Pirkėjas  sumoka  Prekės  kainą  į  elektroninės  parduotuvės  puslapyje 

nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą (nurodant sutarties numerį) arba atsiskaitant Pardavėjo biure iki 

Prekės perdavimo Pirkėjui. 

 
6.       Prekių gražinimas 

 

6.1.    Jei Prekė nebuvo naudojama, nėra sugadinta, išsaugotos jos vartojamosios savybės, neprarasta prekinė 

išvaizda ir gamyklinis įpakavimas, Pirkėjas turi teisę gražinti Prekę per 14 (keturiolika) dienų nuo 
Prekės perdavimo. 

6.2.    Didelių matmenų prekių grąžinimas vykdomas pasirašant prekių priemimo-perdavimo aktą. 

6.3.    Pirkėjas, pageidaujantis grąžinti Prekę, privalo savo lėšomis pristatyti Prekę į Pardavėjo aptarnavimo 

sandėlį (Liepkalnio g. 110, Vilnius, LT-02121). 
6.4.  Jeigu prekė turi pažeidimų arba neturi gamyklinio įpakavimo, Pardavėjas turi teisę nepriimti 
tokios prekės. 

 
7.   Prekės kokybė ir garantijos 

 

7.4.   Pardavėjas garantuoja, kad perduodama Prekė atitinka Sutarties 2.2. punkte nurodytus kokybės 

reikalavimus ir sąlygas ir kad šios Sutarties sudarymo metu nėra paslėptų trūkumų, dėl kurių Prekės 
nebūtų  galima  naudoti  tam  tikslui,  kuriam  Pirkėjas  ją  ketina  naudoti  arba  dėl  kurių  Prekės 

naudingumas sumažėtų taip, kad Pirkėjas, žinodamas apie tuos trūkumus, Prekės nebūtų pirkęs arba 

nebūtų mokėjęs Sutartyje nurodytos kainos. 

7.5. Garantijos elektros prietaisams ir elektronikos prekėms 
Buitiniams ir elektros prietaisams yra suteikiamas bendras dvejų metų garantinis terminas atitinkantis 
Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

7.6. Garantijos baldams 

Jeigu  baldų  surinkimo  metu  išryškėja  paslėptų  trūkumų  (surinkimo  instrukcijų  nesilaikymas  gali 

įtakoti atskirų elementų  defektą ir t.t), kurie yra  atsiradę ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekės 
naudojimo ir (ar)  transportavimo/saugojimo taisykles, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti brokuotą arba 

trūkstamą detalę. 

 
7.7. Kilus ginčui dėl kokybės Šalys ginčą sprendžia Šalių susitarimu, bei vadovaujantis LR įstatymais. 

 
8.   Baigiamosios nuostatos 

http://www.otto.lt/
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8.1.  Ši sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo momento ir galioja iki visiško prievolių įvykdymo momento arba 

jos pasibaigimo šioje Sutartyje ar įstatymuose nustatytais atvejais. Jeigu sutartis sudaroma elektroniniu būdu 

(sutartis nėra pasirašoma rašytine forma), tai sutarties sudarymo momentu skaitosi banko perlaidos su 

atitinkamu kliento patvirtininciu užrašu, bei gavimo data. 

Laikoma, kad Pirkėjas yra tinkamai supažindintas su sutarties sąlygomis ir patvirtinęs, kad sutartis sudaryta, 

kuomet  Pirkėjas,  atlikdamas  apmokėjimą  elektroninės  bankininkystės  būdu,  pinigų  pavedime  nurodo, 
,,apmokejimas pagal sutartį Nr. XXX.,  su sutarties sąlygomis sutinku“ . 

 
8.2  Šiai  Sutarčiai  ir  visoms  iš  šios  Sutarties  atsirandančioms  teisėms  ir  pareigoms  taikomi  Lietuvos 
Respublikos įstatymai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. 

 

 
 

9.   Šalių adresai, rekvizitai ir parašai 

 
Pardavėjas:                                                              Pirkėjas: 

UAB „Bermeta“                                                      [Vardas, pavardė] 

Savanorių pr. 1, Vilnius 03116                               [gyv. adresas] 
Įmonės kodas: 110661798 

PVM mokėtojo kodas: LT106617917 

Tel. (+370- 5) 207 11 11 

Mob. +370 650 80 118 
Tel. 

El. paštas: info@otto.lt                                           El. paštas: 

 
A.s. LT02 7044 0600 0766 8882 

Bankas: SEB bankas 
 

 
 
 

(pareigos,  vardas, pavardė, parašas)                                                                                                ( vardas, pavardė, parašas) 
 

A.V.                                                                              A.V. 

mailto:info@otto.lt

